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STATUTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagairnana
diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;
Bahwa pernbangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan
bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk
meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni rnanusia yang
berirnan clan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekedi
luhur, berwaivasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan
rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa
tanggung ja~vabkemasyarakatan dan kebangsaan;
Bahwa Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi
bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
merniliki kemampuan akademik danlatau profesional (vokasional), serta
wajib berperan dalam penerapan. pengembangan dan penciptaan ilmu
pengetahuan,
teknologi
dan
kesenian,
serta
mengupayakzn
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan rnasyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional;
Bahwa uniuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar
penyelenggaraan kegiatan yar,g menjadi acuan bagi perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengembangan program, serta penyelenggaraan
kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas. Untuk itu disusunlah
Statuta Universitas Brawijaya sebagai berikut :
-.

BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam statuta ini, yang dirn3ksud dengan :
7 . Pendidikan tinggi adalah ~endidikanpada jenjang yang lebih tinggi dari
pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2. Perg~~ruan
tinggi adalah satuan pendidikan yang rnenyelenggarakan
pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diirahkan
terutama pada penguasaan ilmu pengetahuzn dan pengenbangannya.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana
yang diseienggarakan bekerjasama dengan organisasi profesi.
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5. Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan tinggi yang
diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian terteniu.
6. Universiias adalah Universitas Brawijaya.
7. Statuta adalah pedoman 'dasar penyelenggaraan kegiatan yang
dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program,
dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai.
8. Senat universitas adalah senat universitas Brawijaya
9. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas
Brawijaya
"1.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
II.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
nasional.
12.Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akadernik.
13. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mengajar,
mengembangkan ilmu melalui penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
14.Tenaga penunjang akademik edalah tenaga yang bertugas membantu
dan memperlancar proses belajar mengajar.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar.
16. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
17.Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara
- p e n y z i ~ p a i a nserfa penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di universitas.
?8.Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan
yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat
pendidikan.
19.Tri dharma perguruan tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok
yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
20. Dewan Penyantun adalah kelornpok tckoh masyarakat yang berfungsi
ikut mengasuh dan rnembantu rnemecahkan permasalahan
universitas.

BAB II
ViSI, MlSl DAN TUJUAN

Visi universitas adalah menjadi universiias yang terkemuka di bidang
pendidikan, penelitian dan p2ngabdian kepada rnasyaiakat, berperan aklif
dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetzhuan, teknologi, dan seni,
serta l n a n p u rnemecahkan berbagai masalah kemasyarakaian.
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Pasal 3
Misi universitas adalah :
a. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik
menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berkemampuan akademik clanlatau piofesiona! sehingga
mampu berperan seca1.a bermakna di segaia aspek kehidupan
masyarakat;
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan iimu pengetahuan dan
teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Pasal4
Tujuan ur~iversitasadalah :
a. Menjadi penghasil surnberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, merniliki
wawasan yang luas, merniliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi
tenaga profesional yang tangguh dan rnampu bersaing melewati batas
wilayah nasional;
b. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
guna mendorong pengembangan budaya;
c. Mempunyai kemampuan dalarn pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan
metode ilmiah.

BAB Ill
IDENTITAS

(1) Narna perguruan tinggi ini adalah Universitas Brawijaya, disingkat
Unibraw, dan berkedudukan di Malang.
(2) Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(3) Universitas
menyelenggarakan
fungsi
pendidikan akademik,
pendidikan profesional (vokasior~al),dan pendidikan proiesi.
(4) Lambang universitas adalah segi lima berwarna kuning ernas dengan
dasar hitam dan di dalarnnya gambar arca Raden Wijaya berwarna
kuning emas.
(5) Dasar hitam bermakna abadi. tidak mudah terkena gelombang
perubahan zaman. Kuning emas bermakna kebebasan, kemuliaan
atau kshorrnatan. Segiiima bermakna Pancasi!~,d a ~Raden Wijaya
rnelarnbangkan siiat kebesaran universitas.

Lagu ~ir?iversi'lasadalah Rvrnne dan Mars Universitas Brawijaya sebagai
jeiinsan dari rasa cinia teih'aazp ainamater.

I

(1) Bendera universitas beiwarna dasar hitam dan di tengahnya ada

lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya.
(2) Setiap fakultas di lingkungan universitas mempunyai warna bendera
tersendiri yang di tengahnya ada
lambang yang bertuliskan

Universitas Brawijaya.
(3) Warna bendera fakultas di lingkungan universitas diletapkan
berdasarkan peraturan atau ketentuan yang belaku.
BAE IV
PENYELENGCARAAN PENDlDlKAN TlNGGl

Pasal 8
(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat.
(2) Universitas rnenyelenggarakan program pendidikan akadernik,
pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional) dalam
sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, tekno[ogi . danlatau kesenian
tertentu.
(3) Pendidikan
tinggi
merupakan
upaya
pembelajaran
yang
mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan
peserta didik rnencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan
pendidikan universitas
(4) Per,elitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam uFaya
menemukan kebenaran danlatau rnenyelesaikan masalah dalam iimu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
(5) Pengabdian kepada Masyarakat rnerup3kan kegiatan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 9
( I ) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas

Program Sarjana, Program hllagister dan Program Doktor
juga
menyelenggarakan
pendidikan profesional
(vokasioral) yang terdiri atas sejumlah Program'Diploma.
(3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan
ikaian profesi dan instansi lain yang terkait
( A ) Pendidikan
akademik adalan
pendidikan
yang
bertujuan
mengembangkan kemampuan peserta didik untclk mefiguasai,
menerapkan, mengembangkan, danlatzu menciptakan bidang ilmu
pengeiahuan, teknologi dan seni.

(2) Universitas

(5) Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan yang bertujuan
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan
menerapkan' keahlian tertc-ntu
(6) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan
layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi
Pasal 10

(1)Bahasa

pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi di universitas adalah bahasa Indonesia..
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan daniatau pelatihan
danlatau ketrampilan
Pasal 11

(I)Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai bulan
September.

(2)Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan
masing-masing semester terdiri dari minimum 16 minggu.
(3) Admir.istrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan
menerapkan sistem kredit semester (SKS).
(4) Pendidikan tinggi - diselenggarakan melalui proses pembelajaran
dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
(5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk
kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan
kegiatan ilmiah lain.
Pasal 12

(1)Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan
mahasiswa baru. .
(2) Penerirnaan mahasiswa baru diselecygarakan dengan memperhatikan
kekhususan universitas.
(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa universitas.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dan ayat
(2)diatur oleh rektor.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
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BAB V
KURIKULUM

Pasal 13
(1) Kurikulum universitas ierdiri atas kurikulum inti dan kurikulum
institusional.
(2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
kurikulum yang berlaku secara nasiona!.
(3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh senat
fakubas dan atau senat universitas atas dasar hasil identifikasi
kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan visi, misi dan
tujuan universitas
(4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan
oleh senat fakultas danlatau senat universitas seteiah rnenerima
pcrtimbangan dari ketua jurusan danlatau ketua program studi
(5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas
dasar kesepaqkatan dengan organisasi profesi terkait
(5)Evaluasi, penyesuaian danlatau pembaharuan kurikulum dilakukan
secara berkala oleh senat fakultas dan/atau senat universitas
BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14
( I ) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan
penilaian secara berkaia yang dapat diselenggarakan dalam bentuk
ujian, pelaksanaan tugas, danlatau pengamatan oleh dosen.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian thesis, danlatau
ujian disertasi.
(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara
menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan
karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
(4) U n t u k mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi
dapat dikernbangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan l u l ~ s a n
yang rnemperoleh prestasi tinggi.
(5) Pelaksanean ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
(Z), (3),
dan (4) diatur oleh universitas dengan keputusan rektor.
Pasal 15

.,

(1) Ujian akhir program profesional (vokasional) hanya diselenggarakan
pada jenjang diploma I l l dan 1V berupa ujian komprehensii atau ujian

karya .tuiis.

(2) Ujian i k h i r program sarjana (strata I ) , terdiri dari ujian komprehensif,
ujian karya tulis, atau ujian skripsi u n t u k rnemperoleh gelar sarjana.
(3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar
kesepakatan dari organisasi profesi terkait
(4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program
sarjzna dapat dilaksanakan tanpa ujian karya tulis atau ujian skripsi.
(5) Ujian akhir program pasca sarjana (strata 2) untuk rnemperoleh gelar
magister dilzkukan dalarn bentuk ujian tesis.
(6j Ujian akhir program doktor (strata 3) u n t u k memperoleh geiar doktor
dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.
Pasal 16
(1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus
ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh
universitas setelah mendapat persetujuan senat universitas.
(2)Universitas menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dengan berpedoman pada
kisaran beban siudi bagi masing-masing program studi.

Pasal 17
( I ) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat
memuaskan, dan cum laud^, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
(2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oieh Rektor
setelah mendapat persetujuan senat universitas

BAB VII
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEIL.MUAN
Pasal 18
(1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan

otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota
sivitas akademika dalam rangka rnelaksanakan kecjahrtyang terkait
dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknoiogi,
dan seni, secara beiianggung jav~abdan mandiri.
(2) Pimpinan universitas/fakultas mengupaya>:an dan menjapin agar
setiap anggota sivitas akademika dapat rnelaksanakan kebebasan
akademik dalarn rar,gka tugas dan fungsinyz secara rnand;ri sesuai
dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 19
(I)
Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan
pikiran dan pendapat secara bebas di universitas/fakultas sesuai
dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Universitaslfakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk
menya.-:ipaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah
keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan
diarahkan untuk memantapkan tewujudnya pengembangan diri sivitas
akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pasal20
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan
yang perwajudannya diatur oleh senat uni\lersitas.

BAB Vlll
GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN

(1) ~ u l u s a npendidikan akadsmik diberikan hak untuk menggunakan gelar
akademik
(2j Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar
profesi.
(3) Lulusan
pendidikan profesional (vokasional)
berhak
untuk
menggunakan gelar profesional (vokasional).
(4) Jenis gelar akademik, gelar profesi, dan gelar profesional (vokasional),
singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Syarat pemberian gelar akademik, gelar profesional (vokasional), dan
gelar profesi, diatur oleh senat universitas dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Univeisitas berhak mencabut gelar akademik, gelas profesi, maupun
gelar piofesional (vokasional) yang dicapai secara tidak sah setelah
melalui pertimbangan senat universitas

(1) Gelar dcktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang
telah berjzisa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, tcknoiogl, kebiijayaai-i,
kemasyarakalan atau kemanusiaan.

., pemberian gelar doktor kehormatan di~lsulkanoleh senat fakulias dan

'-'disetujui setfa dikukuhkan oleh senat universit~s.

prosedur pengusulan, pemberian, dan pecggunaan gelar doktor
kehorrnatan diatur sesuai deilgan ketentuan peraiuran perundangllndangan yang berlaku.
12) pengukuhan gelar doktor kehormatan set ay2:mana dimaksud dalam
5
,yat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui
keputusan senat universitas.
\ Gelar doktor kehormatan, disingkst Dl'. (H.C), diternpatkan di depan
Ej/
nama penerima hak atas gelar tersebut.

),
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1 ) Univarsitas dapat memberikan penghargaan kepada sesecrang atau

Iernbaga yang dipandang nlempunyai prestasi yang sangat rnenonjol di
bidang ncn akademik.
( 2 ) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambangllogo yang terdapat dalarn
ijazah diatur dengan peraturan atau ketentuan universitas.

BAB IX
SUSUMAN ORGANlSASl UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Organisasi universitas terdiri dari :
a. Dewan Penyantun
b. Unsur pirnpinan : rektor dan pembantu rektor
c. Senat universitas
d. Unsur pelaksana akademik : fakultas dan lembaga
e. Unsur pelaksana khusus : progrzm pasca sarjana
i'. Unsur pelaksana adrninistrasi : biro
9. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis (UPT)

(1) Dewan Penyantun adalah d e w i n ysng beranggotakan tokoh-tskoh

masyarakal
(2)Anggota dewan penyantun diangkai
atas perseti,:~lan senat universitas.

dan diberhentikan oleh rektor

( 3 ) Del~~an
penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh
seorarig sekretaris yang dipilih dari para anggotanya

(4) Masa jabatan 'dewan penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat
kembali u n t u k masa jabatan 4 tahun berikutnya
(5) Dewan penyantun mempunai tugas pokok :
a . Membina
dan
meningkatkan hubungan
baik
antara
mssyarakat, instansi pemerinlah dan badan s~vasta dsngan
universitas;
b. IAernbantu memecahkan permasalahan universitas;
c. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
pzngenbangan universitas.

( I ) Rektor adalah pernirnpin dan penanggung jawab utama universitas
(2) Reklor mempunyai tugas mengatur penyslenggaraan pendidikan,
penelitian, pengabdiarl kepada rnasyarakat, dari rnelakukzn
pembinaan terhsdap dosen, rnahasiswa, ienaga adminisirasi, dan
tenaga penunjang akadpmik.
( 3 ) Rektor dalam melaksanakan tugasnya, berpedovan pada peraturzn
atau ketentuan yang berlsku
(4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkzn
periimbangan senat universitas.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor dibantu oleh beberapa
embantu rektor
@eriban:u
Rektor dizngkat dan diberhentikan oleh rekicr atss
periimbangan senat universitzs.
(7) Rincian tugas rektor dan pembantu rektor diatur dalarn orgafiisasi dan
tata kerja universitas,
(8) Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kaii
masa jabatan berturut-turut.

Pasai 28
( I ) Senat universitas merup~kanbadan normatif d a n perwakilan teriinggi

d o s w di universitas.
(2) Keanggotaan senat universiias ierdiri dari para dosen ietap bergelar
Guru besar, pirnpinari universiias, dekan fakulias d a n dua orang dosen
tetap dari masing-n7asir.g fakultas.
(3) Keanggotaan senat universitas diangkat dan diberhentik'ar~oleh rektcr
sebagai keiua senat sesuai dengan peraturan aan ketentuan yang
berlekcr.
(4) Rekicr ada!ah ketua senat d m didampingi oleh seorzng sekreiaris
yzng dipilih dari antara para anggota senat.

j

(5)Senat universitas mempunyai tcgas pokok :
a. Merumuskan baku niutu pendidikan, kebijakan akademik d a n
pengembangan universitas;
b. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akadernik;
c. Merumuskan norma, eiika dan tolok ukur penyelenggaraan
universitas;
d. Merumuskan kebijakan penilaian presiasi akademik, kecakapan,
dai.1 kepribadian siviias akademika;
e. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksariaan kebijakan yang telah
dijalankan oleh rektor;
f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran
pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh rektor;
@klemilih dan rnembelikan pertirnbangan atas dosen yang diusulkan
menciapat tugas tambahan sebagai rektor
D M e m b e r i k a n pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menjadi
pembantu rektor dan menjadi guru Gesar;
i . Menegakkan norma-norma yang berlaku ba.gi sivitas akademika;
j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehorrnatan dan guru besar
bagi seseorang yang nemenuhi persyaratan.
(6) Senat ~niversitasdapat membentuk komisi-komisi senat.
(7) Tata cara pengarnbilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata
isrtib senat.

Organisasi fakultas terdiri dari :
a. Unsur pimpinan : dekan dan pembantu dekan
b. Senai fakul'las
c. Unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, bengkei, studio,
kelompok dosen
d. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha
e. Unsur penunjang : ruans baca, kebun percobaan, tambak, taman
ternak, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang
lainnya yang diperlukan fakultas.

(1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab uiarna fakultas.
(2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan,
peneliiian, pengabdian kepada rnasyarakat, dan rnelakukan
pembinaan kepada mahasisvia, dosen dan tenaga administrasi
fakultas.
(3) Dekan, dalam n~elaksanakantugasnya berpedoman pada peraturan
a',au ketentiiar! yang berlaku
(4) Calam melaksanakan i~lgasnya, dekan dibantu oleh beberapa
psmbanttl dekan.

(5) Dekan dan pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor
rnelalui pertimbangan senat fakultas.
(6) Masa jabatan dekan dan pernbantu dekan adalah 4 tahun, dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali
masa jabatan bsrturut-turut.

(1) Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas.
(2) Keanggotaan senat fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan
guru besar, pimpinan fakulias, ketua jurwan dan sepuluh orang waki!
dosen.
(3) Keanggotaan senat fakuitas diangkat dan diberlientikan oleh rektor
atas usulan dekan selaku ketua ser?at
(4) Senat fakuitas mempunyai tugas pokok :
a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan
pengembangan fakultas;
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan
dan kepribadian sivitas akademika;
c. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan
fakultas;
d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah
diditetapkan oleh dekan;
e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku
jabatan fungsional akademik lebih tinggi;
f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau
ketentuan yang berlaku.
g. Memberikan pertirnbangan dan persetujuan rencana anggaran
pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh dekan
h. Mernilih dan memberikan pertirnbangan atas dosen yang diusulkan
mendapat tugas tambahan sebagai dekan,
i. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai
pembantu dekan,
ketua jurusanlbagian
dan
sekretaris
jurusanlbagian;
j. Tatacara pertimbangan senat fakultas dalam ha1 pengangkatan dan
pembethentian Dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris
jurusanlbagian serta pengclsulan kenaikkan jabatail fungsional
akademik diatur dalam keputusan senat universitas.
(5) Ketua senat fakultas ndalah dekan dan ddampingi oleh.. seoiang
sekretaris yang dipilih dari para anggota senat.
(6) Dalam meiaksanakan tugasnya, senat fakuitas dapat membentuk
komisi-kornisi yang beranggotakan anggota senat.
(7) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam
taiatertib rapat senat.

Pasal 32
(1) Jurusan atau bagian merupalian unit pelaksana akademik yang
rrlelaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana d a n
program pascasarjana pendidikan profesi, dan pendidikan profesional
(vokasional).
(2) Jurusan atau bagian dipimpin oleh seorang ketua d a n didampingi
seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oieh r e k t ~ ra t a s
USUI dekan, serta bertanggung ja~vablangsung kepada dekan.
(3) Ketua jurusanlbagian mengkoordinasikan semua program siudi terkait
untuk menjamin baku mutu pendidikan.
(4) Jurusan atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk
bengkel, Iaboratoriumlstudio, program studi akademik, profesi d a n
profesional (vokasional), serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk
menyelenggarakan pendidikan oleh fakultas. .
(5) Tatacara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi
reguler dan ekstensi, szrta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui keputusan rektor.
Pasal 33
(1) Program

studi merupakan penyelenggaraan program-program
pendidikan tinggi yang diselenggarakan'atas dasar suatu kurikulum.
(2) Prograrn-program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma,
sarjana dan pascasarjana s e ~ t aprofesi, dapat diselenggarakan di
fakultasljurusan yang memenuhi syarat.
(3) Program studi pascasarjana yang bersifat lintas jurusan d a p a t
b e r n x n g di bawah fakultas yang memilikilmenggunakan sumber d a y a
terbanyak danlatau berada di ba~vah tanggung jawab program
pascasarjana selaku unit pelaksana khusus.

(1) Laboratorium atau studio adalah ~ v a d a h bagi sivitas akademika
melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dart melakukan
praktek belajar.
(2)Laboratorium atau
studio dipimpin
oleh seorang
ketua
labcratoriunlstudio yang ditunjuk atas dasar kornpetensi bidang
ilrnunya serta kemampuannya melskukan pengembangan ilmu.
(3) Tugas seorang ketua laboratoriurr! atau studio adalah melakukan
pengelolan labzratoiiurn atau studio, melakukan k ~ o r d i n a s i serh
rnemimpin pengembangan i!nw pada bidang kajian terientu melaiui
kegiatan penelitian.
(4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.

(5)D a \ g \ ) satu laboralorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok
dose[).
(6)~ ~ b o r a t o r i u didukung
m
oleh tenaga penunjang skademik yang terdiri
dari p~:neliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.

( 7 ) Ke(01npOK d o s e n

adalah sekelompok dosen yang mernpunyai
kompetensi pada bidang ilmul'kijian tertentu di dalarn satu
~aboratoriurnlstudio/jurusan/fakultas.
(2)Kelornpok d o s e n dipimpin oleh seorang k ~ t u akelompok yang beriugas
rnelakukan koordinasi dan rnernimpin aktiiitas pendidikan, peneiitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 36
( I ) Lembaga rnerupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang
melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pusat-pusat
pengkajian, penelitian danlatau pusat pelayanan, serta ikut serta
mengusahakan d a n mengendalikan administrasi sumber daya yang
diperlukan.
(2) Lembaga terdiri atas :
a . pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris
b. Tenaga ahli, d a n
c. Tenaga administrasi
(3) Di dalam lembaga dibentuk pusat-pusat secara fungsional s e s u a i
dengan kebutuhan.
(4) Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada rektor.
(5) pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun d a n dapat
diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.

Pasal 37
( I ) Direktur program pascasarjana diangkat dan>djb*erhentikanoleh rektor

setelah mendapat pertiinbangan senat universiias.
(2)Direktur program pascasarjana bertanggilng jawab kepada rektor.
( 3 ) Direktur program pascasarjana dianokat untuk m a s a 4 (empat) iahun
dan dapat aiangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa
jabalan.
(4) Direkiur program pascasarjana melakuksn koordinasi terhadap s e n u a
program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Pasal 38
( I ) Biro adalah u n s u r pelaksana adminisirasi universitas yang beriugas
menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang terairi dari
adrninistrasi
akademik, keuangan, umurn,
kemahasiswaan,
perencanaan dan sistem informasi.
(2) Biro dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
rektor serta bertanggung javiiab kepada rektor.
(3) Di dalam biro dibentuk bagian-bagian sesuai dengan perkembangan
administrasi.
(4) Rincian tugas biro diatur dalam organisasi dan tatakerja universitas.

Pasal 39

(I) Pimpinan

organisasi di universiias dan fakultas
dalam
menyelenggarakan fungsi clan tugas pokoknya menggunakan prinsip
menjunjur,~ tinggi kebebasan akadernik dan kebebasan mimbar
akademik serta otonomi keilrnuan.
(2) Pengangkatan pirnpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas
dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku,
setelah mendapat perlimbangan dari senat universitas/fakultas.
(3) Pimpinan organisasi di universiias dan fakultas melaksanakan tugas
pokoknya sesuai dengan peraturan atau keientuan yang berlaku.

(1) Hubungan kerja internal di universitas secara umum bersiiat
koordinztif, konsultatif dan informatif.
(2) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan dewan penyantun
dan senat bersifat konsultatif dan informatif.
(3) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan pimpinan u n s u r
pelaksana (administrasi dan akademik) bersifat instruktif, koordinatif,
konsultatif, dan informatif.
(4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur
pelaksana dapat bersiiat koordinatif, konsu!tatif, dan Informatif.
(5) Hubungan kerja antara pirnpinsn u n s u r pelaksana dengan unit
pelaksana di bawahnya beisifai instruktif, kooidinatii, konsultatii, dan
informalif.
(6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajat-dengan
atau lebih tinggi aaripada universitas secara umum dilakukan oleh
~ektor.
(7) Hubungan kerja eksternzl yang bersifat teknis-administratif aniara
instansi luar dengan universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur
pelaksana.

I

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

(1) Tenaga kependidikan di universitas terdiri dari dosen dan tenaga
penunjang skademik.
(2) Dosen terdiri dari dosen bksa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
(3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai
tenaga tetap pada univers~tas
(4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada
universitas
(5) Dosen biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (3) diangkat melalui
keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertirnbangan
ketua jurusan atau dekan terkait.
(6) Dosen luar biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh
rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan
terkaic.
(7) Dosen tamu adalah searang yang diundang untuk mengajar pada
universitas selarna jangka waktu tertentu.

(I)
Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asistzn
ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
(2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan
fungsional diatur sesuai dengar~ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan
a k a d ~ m i k , pada program pendidikan profesional (vokasional), dan
pada program pendidikan profesi.
(4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud da!arn ayat (1) dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan
peraturan atau ketentuan yang berlaku.

(1) Syarat uniuk menjadi dosen adalah :
a. Berirnan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Berwawasan Pancasi!a dan UUD 1945;
c. Merniliki kua!ifikasi sebagai tenaga pengajar;
d. Mernpunyai moral dan iniegritas yang tinggi;
e. Merniliki rasa tanggung ja~vabyang besar terhadap mass depan
bangsa das; negaia.

(2) Dosen berkedudukan sebagai pljabat fungsional dengan tugas utama
mengajar, mengemba~gkan iimu pengetahuanlteknologi/seni, serta
melakukan pengabdian kepada masyarakat.
( 3 ) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada
ayat (1) adalah memili~ikemampuan akadernik membimbing calon
doktor yang ditunjukkan dengan kualiiikasi sebagai berikui:
a. Memilikl gelar akademik doktor atau spesialis I! yang telah
diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi;
b. Memiriki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu
sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan
dari senat universitas rnelalui usulan dari jurusanlfakultas yang
bersangkutan.
(5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas
setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
(6) Sebutan guru besartprofesor hanya dapat digunakan selama
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
(7) Guru besar yang telah nengakhiri masa jabatannya dapat diangkat
kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan
istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
(8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur
sesuai dengan peraturaa perundang-undangan yang berlaku.
(9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan
rektor.

(I)
Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur
dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan
senat universitas
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu
memperhatikan etika yang berlaku
(3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen
biasa dan luar biasa dlatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yang berlaku.

(I)
Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembang ai
bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan
teknisi.
(2) Persyaraian, tztacara pengangkaian, hak, dan wewenang Senaga
penugjang akademik diatur oleh universiias dengan berpedornan pada
perai~r2natau ketentuan yang berlak~r
%

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUR~NI

Pasat46
( 7 ) Untuk melaksanakan peninskatan kepemimpinan, kenalaran, rninat,

k e g e ~ a r a n , dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan
kemahasiswaan pada un~versitasdibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi clan tatakerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh,
dan, untuk mahasiswa dlatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yzng beriaku.

Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Keputusan tersendiri

Sanksi administrasi danlatau sanksi akademik dikenakan kepada
mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan adrninistrasi danlatau
pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan atau peraturan
universitas

(2) Alumni adalah seseGrang yang menamatkan pendidikannya di
universitas.
(2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bedujuan
memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni,
dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan
kemanusiaan.
(3) Hubungan organisasi alumni dengan universitas danlatau fakultas
diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pirnpinan universiias
danlatau fakultas dengan organisasi alumni.
(4) Pimpinan universitas dan fakultas rnempunyai tanggung jawab moral
u n t u k memajukan d a n mengembangkbn organisasi alumni guna
mencapai tujuan organisasi alumni

BAB XI1
PRASARANA DAN SARANA
Pasal 50
(1) Ruang kuliah ada!ah ruang u n t c ~ k kegizian kuliah/semir;ar/diskusi
dalam proses pembelajaraii.

(2) Laboratorium adalah tempat yang dilengkapi perlengkapanialat-alat,
baik berupa peralatan fisik maupun mahluk-nlahluk hidup, yang
digunakan untuk praktek belajar dan viadah bagi sivitas akademika
melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian.
(3) Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi iimlah bagi sivitas
akademika yang tersimpan dalam buku, jurnal hasii penelitian, skripsi,
tesis dan disertasi, serta alat-alat elektronik.
( 4 ) Studio adalah tempat pelayanan informasi ilmiah dan pengembangan
ilmu bagi sivitas akademika melalui alat-alat audiovisual atzu praktek
simulasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ditampiikan sesuai dengan
tujuan belajar.
(5) Rurnah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang dipakai sebagai
wahana u n i u k melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan
profesional (vokasional) di bidang kesehatan.
Pasal 51
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang
berazal dari pemerintah diseienggarakan berdasarkan ketentr~anyang
berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara
(2) Pengelolaan prasarana dan sarana yang diperoleh dengan dana yang
berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri, di luar dana anggaran
pendapatan dan belanja negara, diatur dengan ketentuan yang
ditetapkan pimpinan universitas dengan persetujuan senat universitas.
(3) Tata cara pendayagunaan prasarana dan sarana untuk memperoleh
dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas,
diatur pimpinan universitas der~ganpersetujuan senat universitas.

Pasal 52
Sistem inventarisasi dan pendayagunaan prasarana dan sarana diatur
dalan peraturan universitas, sehingga pernanfaatan sarana dan
prasarana dapat dilakukan secara optimal.
Pasal 53
(1) Kekayaan intelektual berupa hasil penelitian danlatau inovasi yang

dilakukan oleh sivitas akademika dengan menggunakan fasilitas
universitas harus diinventarisasikan secara seksama.
(2) Ha!-ha1yang terkait dengan ketentuan hak dan kewajiban yang muncul
dari kekayaan intelektual sebagaimana dirnaksud pada ayat '(l) diatur
oieh rektor.

BAB Xlll
PEMBIAYAAN
Pasal54

(1) Pernisiayaan u-, .?;siias berasal dari anggaran psmerictah, anggaran
yang berasal I=.- &iia masyarakat atau penerimaan negara bukan
pajak (PN3P), 2 - 2 bzntuan luar negeri, dan dana yang diperoleh dari
usaha legal u r ?-sitas.
(2) Ketentuaii lebl- z.=lnju;sebagaimana dimakstid pada ayai (I)
cliatur
menurut keter,-..;.? peiaturan perundang-tindangan yang berlaku.

(1) Untuk menun,:. pengembangan univeisitas, perlu digali sumbermasyarakat, termasuk ikatan orang tua mahasiswa
sumber dana ;:
(IOM), dalam :.e-:u'r( sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa,
penjualan proc. .: i a n lain-lain.
(2) Universitas da;:
mendirikan unit usaha dalam berbagai bentclk usaha
sampingan dar .:saha komersial

BAB XIV
PENGAVVASAN DAN EVALUASI

( I ) Evaluasi mutu dan efisiensi

pelaksanaan universitas menjadi
tanggung jawz:. rektor sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang
diemban.
(2) Senat s e b a g ~ ' badan normatif ikut berkewajiban melakukan
pengawasan d ~ - evaluasi
1
secara periodik terhadap mutu dan efisiensi
pelaksanaan ur,'~ersitas.

BAB XV
KERJASAMA DENGAN PlHAK LUAR
Pasai 57

( 7 ) Uniclk meningkatkan mutu akademik., universitas dapat mengadakan
kerjasama dengan ber5agai lembaga, baik perguruan tinggp rnaupun
nonpergurilan tinggi, dari daiam maupun luar negeri.
(2) Bentuk 'r:erjasar.i!a tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran
staflmahasiswa dan bariiuan staf, pertukaran informasi ilmiah, d a n lainlain yang diangg;~!~
nienguntungkan bagi pengembangan universitas.

. (3) Bentuk kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan
rnaupun non pendidiiian luai negeri diiaksanakan sesuai dengan

ketentuan peratwran perundsng-undangan yang bertaku.
EAB XVI
METENTUAN PENUTUP

Pasal58
Perubahan dan/atau penyempurnaan statuia ini cjilaksanakan atas
persetujuan dan usul dari anggota senai, sekurang-kurangnya 213 (dua
pertiga) dari jumlah anggota senat

Statuta ini bersifat mengikat bagi selurul~warga universitas dan hanya
dapat diubah atas persetujuan senat universi~as.
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SaIinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Ferundang-undangan,

